PROGRAM KOALICE
stran Starostové a nezávislí, Východočeši, ANO 2011 a koalice TOP 09 a Strany svobodných
občanů

PRO LÁZNĚ BĚLOHRAD NA OBDOBÍ 2014 – 2018
Výše uvedené strany se na základě výsledků voleb a tedy při vědomí své odpovědnosti za
další rozvoj Lázní Bělohradu, dohodly na tomto programu:
I. Investiční akce města
1. Ke zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek vytvoříme interní směrnici
města, o veřejných zakázkách budeme průběžně informovat na webu města.
2. Do konce roku 2015 dokončíme s využitím dotace ze SFŽP a příspěvku z VOS výstavbu
vodovodu a kanalizace v Brtvi.
3. Dokončíme projektovou dokumentaci na dostavbu sportovního areálu u Bažantnice
(fotbalové kabiny s hernou na stolní tenis, 2 tenisové kurty, 2 kurty na plážový
volejbal, dětské hřiště, parkoviště) a tuto investiční akci po etapách uskutečníme.
4. Zasíťujeme minimálně 8 stavebních parcel v Tyršově ulici a podpoříme tak možnosti
bydlení pro mladé rodiny.
5. Dokončíme projektovou dokumentaci rekonstrukce domu č.p. 28 na městský úřad a
budeme usilovat o získání dotace na realizaci této akce.
6. Vybudujeme výtah v domě s pečovatelskou službou.
II. Majetek města
1. Budeme pokračovat v obnově komunikací a veřejného osvětlení.
2. Budeme udržovat příjemný vzhled našeho města (parky, městský mobiliář, atd.).
3. Získáme ve spolupráci s T.J. Sokol do majetku města sokolovnu a zrekonstruujeme
v ní vytápění a elektroinstalaci.
4. Budeme hledat cesty k zajištění rekonstrukce zámku.
5. Budeme intenzivně usilovat o získání dotací (z fondů Evropské unie, ze státního
rozpočtu a státních fondů, z grantů Královéhradeckého kraje a z dalších zdrojů) na
zlepšení stavu majetku města (veřejná zeleň, komunikace, atd.).
III. Řízení města
1. Zkvalitníme informovanost občanů prostřednictvím webu města, poskytováním
informací elektronickou formou a ve zpravodaji Bělohradské listy.
2. Na webových stránkách města budeme zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva a
rady města. V zápisech bude uváděn jmenovitý výsledek hlasování.
3. Při řízení města budeme vycházet z potřeb občanů.

4. Zkvalitníme práci městského úřadu vytvořením odborů (ekonomický, správní,
majetkový, sociální, stavební).
5. Technické služby změníme na organizační složku města a jejich činnost zaměříme
především na údržbu města.
6. Zachováme kvalitní hospodaření města, úvěry budeme čerpat pouze na významné
investiční akce uvedené v článku I.
7. Zůstaneme aktivním členem Svazu měst a obcí, Lázeňského mikroregionu, sdružení
Podzvičinsko a Sdružení lázeňských míst a z členství budeme čerpat výhody pro rozvoj
města.
8. Poplatek za komunální odpad zachováme na částce 500 Kč.
9. Budeme spolupracovat s VOS a.s. Jičín, mimo jiné na rekonstrukci úpravny pitné vody
v Lázních Bělohradě, čímž dojde ke zvýšení kvality pitné vody ve městě.
10. Podpoříme vstup investorů do lokalit určených územním plánem pro výrobu.
IV. Kultura, sport a cestovní ruch
1. Finančně a materiálně budeme podporovat spolky, které se zaměřují na práci s dětmi
a se seniory.
2. Budeme pokračovat v pořádání tradičních kulturních akcí, jako jsou koncerty
v Bažantnici, folklorní festival, Strašidelná Bažantnice a countryfestival.
3. Budeme podporovat pořádání dalších kulturních a sportovních akcí ve městě.
4. Město Lázně Bělohrad budeme prezentovat jako místo rekreace, lázeňství a
cestovního ruchu.
V. Školství
1.
2.
3.
4.

Budeme podporovat aktivity Základní školy K. V. Raise a Bělohradské mateřské školy.
Upravíme tzv. „školičku“ u základní školy na zázemí pro venkovní sportoviště.
Budeme spolupracovat se Středním odborným učilištěm.
Zajistíme místo v mateřské škole pro všechny děti z Lázní Bělohradu starší 3 let.
VI. Sociální záležitosti

1. Rozšíříme činnost sociálních služeb ve městě a využijeme pro ně vhodnější prostory
v Domě s pečovatelskou službou.
2. Budeme využívat institut obecně prospěšných prací a tím zapojíme občany pobírající
sociální dávky do prací na úklidu a údržbě města.
VII. Bezpečnost a doprava

1. Budeme úzce spolupracovat s Policií ČR a bezpečnostní agenturou, u níž posílíme
výkon její služby v denní době.
2. Vydáme nařízení města zakazující podomní a pochůzkový prodej.
3. Budeme pokračovat ve výkupu pozemků na stavbu přeložky silnic.
4. Budeme řešit dopravní situaci ve městě.
5. S využitím dotace ze SFŽP provedeme analýzu lokalit, do kterých měly být v minulosti
vyváženy škodlivé látky.
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